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 دانشکده داروسازي

 ايحرفه دکتريدوره 
 

 درس:اطالعات 

  3داروشناسی  درس: عنوان
  کد درس:

 واحد) 2نظري ( :1واحدو تعداد نوع 

 سبزواريامید جناب آقاي دکتر نام مسؤول درس: 

  – عبداللهی دکتر محمد  –زادهشریف دکتر محمد – دکترسیدناصر استاد – زادهدکترعباس کبریائیمدرسان: مدرس/ 
  دکتر امید سبزواري

 2و  1داروشناسی  :زمان/ همنیازپیش
 1401-1402نیمسال تحصیلی:

 

 :درس مسؤول اطالعات

 استاد رتبه علمی:
 دانشکده داروسازي محل کار:

 021-64122121 تلفن تماس:
 omid@tums.ac.ir الکترونیک:پست نشانی 

                                                           

 واحد عملی) 1واحد نظري،  2تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: عملی به تفکیک  -نظرينظري، عملی و یا مشتمل بر: 1 
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 :درس یکل فیتوص

آشنا و سروتونین، یکی از نوروترانسمیترهاي مهم این سیستم،  می  (CNS)با عملکرد سیستم عصبی مرکزي  دانشجو واحد این در
، صرع ضد داروهاي ،جنون ضد ،افسردگی ضد داروهاي جمله از مرکزي  عصبی سیستم موثر بر اختالالت داروهاي. در ادامه، میشود

 بیهوش داروهاي و اوپیوئیدي درد ضد، داروهاي آور خواب -بخش آرام اضطراب، ضد داروهاي، حرکتی اختالالتداروهاي موثر بر 
اختالالت نورودژنراتیو، اعتیاد و استفاده نا به  مانند مطالبی واحد این در همچنین،. شود می به تفصیل توضیح داده عمومی کننده

 فارماکوویژیالنسنحوه دسته بندي عوارض دارویی در بخش ، دارویی تداخالت، نویسی نسخه و نسخه بدون داروهايجا از داروها، 
 . شد خواهدارائه 

 :منديتوان محورهاي/ یکل فاهدا

 کاربرد ،نحوه عملکرد داروها ( مکانیسم اثر، کینتیک داروها، عوارض دارویی) مبانی پایه داروشناسی،  ازلحاظ دانشجویان آموزش
 .دارویی عوارضتداخالت دارویی و  با آشنایی ،بالینی داروها

 :منديتوانمحورهاي هر / زیریاختصاص اهداف

عصبی مرکزي، تداخالت  دستگاه ثر برمو داروهاي درمورد اختالالت و کلیاتیبا  ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس
 . آشنا باشد نویسی نسخه و نسخه بدون داروهاي دارویی و 

 یادگیري استفاده شده را در تقویم درس اعالم نمایید)-(خواهشمند است روش یاددهی :یادگیري -یاددهی هايروش

  سخنرانی تعاملی (پرسش و
پاسخ، کوئیز، بحث گروهی و 

(... 

 هاي کوچک بحث در گروه   ایفاي
 نقش 

 

 يریادگی 
 یاکتشاف

 تیهدا
 شده

 تیم  بر مبتنی یادگیري
(TBL) 

 ه مسئل حل بر مبتنی یادگیري
(PBL)         

 

  یادگیري
مبتنی بر  

 سناریو

  کالس
 وارونه

 در سامانه  آموزش مجازي
نوید (پادکست، اسالید، 
جزوه و فایل متنی، محتواي 

 )چند رسانه اي، فیلم

  استفاده از دانشجویان در
تدریس (تدریس توسط 

  همتایان)

 بازي  موارد سایر 
 نام لطفاً(

--) ببرید
----- 

 

 :درس میتقو
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  Sداروشناسی : درسنام 

 سبزواري دکتر آقاي جناب: مسئول درس

  یادگیري يهاتیفعال
  

و شرح نام 
کمک وظایف 
 )TAمدرس (

جل مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه یادگیري-یاددهی روش
 سه

خود 
 آزمون

اتاق 
بحث 
 (فروم)

  تکلیف

 و خانم ها آثار   *
آقازاده، کمک 

در فرآیند 
 آموزشی.

در  دانشجویان از استفاده -
  تدریس

  تعاملی سخنرانی -
 حل بر مبتنی یادگیري -

 مسئله
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

21/06/14
01 

 CNS Qمقدمه اي بر فارماکولوژي هزاددکتر کبریائی

  تعاملی سخنرانی - -   
 حل بر مبتنی یادگیري -

 مسئله
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

28/06/14
01 

 R سروتونین و آلکالوئیدها دکتراستاد

 خانم نوروزي،   *
 در کمک

 فرآیند
 آموزشی

در  دانشجویان از استفاده -
  تدریس

  تعاملی سخنرانی -
 حل بر مبتنی یادگیري -

 مسئله
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

04/07/14
01 

 S داروهاي ضد افسردگی زادهشریفدکتر 

 نوروزي، خانم   *
 در کمک

 فرآیند
 آموزشی

در  دانشجویان از استفاده -
  تدریس

  تعاملی سخنرانی -
 حل بر مبتنی یادگیري -

 مسئله
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

11/07/14
01 

 T (1)میوداروهاي ضد جنون و لیت زادهشریفدکتر 

 نوروزي، خانم   *
 در کمک

 فرآیند
 آموزشی

در  دانشجویان از استفاده -
  تدریس

  تعاملی سخنرانی -
 حل بر مبتنی یادگیري -

 مسئله
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

18/07/14
01 

 U 2) م (وداروهاي ضد جنون و لیتی دکتر شریف زاده
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 و آثار ها خانم   *
 کمک آقازاده،

 فرآیند در
 .آموزشی

در  دانشجویان از استفاده -
  تدریس

  تعاملی سخنرانی -
 حل بر مبتنی یادگیري -

 مسئله
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

25/07/14
01 

 V دارو درمانی اختالالت حرکتی هزادکبریائیدکتر 

 و آثار ها خانم   *
 کمک آقازاده،

 فرآیند در
 .آموزشی

در  دانشجویان از استفاده -
  تدریس

  تعاملی سخنرانی -
 حل بر مبتنی یادگیري -

 مسئله
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

02/08/14
01 

 W اختالالت نورودژنراتیو هزادکبریائیدکتر 

 و آثار ها خانم   *
 کمک آقازاده،

 فرآیند در
 .آموزشی

در  دانشجویان از استفاده -
  تدریس

  تعاملی سخنرانی -
 حل بر مبتنی یادگیري -

 مسئله
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

09/08/14
01 

 X )1( داروهاي ضد صرع هزادکبریائیدکتر 

 و آثار ها خانم   *
 کمک آقازاده،

 فرآیند در
 .آموزشی

در  دانشجویان از استفاده -
  تدریس

  تعاملی سخنرانی -
 حل بر مبتنی یادگیري -

 مسئله
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

16/08/14
01 

 Y )2( داروهاي ضد صرع هزادکبریائیدکتر 

 و آثار خانم   *
 آقاي رحیمی،

 در کمک
 فرآیند
 .آموزشی

در  دانشجویان از استفاده -
  تدریس

  تعاملی سخنرانی -
 حل بر مبتنی یادگیري -

 مسئله
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

23/08/14
01 

داروهاي ضد اضطراب، آرام بخش،  دکترعبداللهی
 آور و الکل خواب

QP 

خانم دل  *  *
آسود، خانم 

احمدي و آقاي 
، کمک صرافان

در فرآیند 
 آموزشی.

  تعاملی سخنرانی -
 حل بر مبتنی یادگیري -

 مسئله
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

30/8/140
1 

 QQ ضد دردهاي اوپیوئیدي دکتر سبزواري

خانم دل  *  *
آسود، خانم 

احمدي و آقاي 
صرافان، کمک 

  تعاملی سخنرانی -
 حل بر مبتنی یادگیري -

 مسئله

07/09/14
01 

 QR اعتیاد و استفاده نابجا از داروها دکتر سبزواري



5 
 

در فرآیند 
 .آموزشی

آموزش مجازي در صورت  -
 لزوم

خانم دل  *  *
آسود، خانم 

احمدي و آقاي 
صرافان، کمک 

در فرآیند 
 .آموزشی

  تعاملی سخنرانی -
 حل بر مبتنی یادگیري -

 مسئله
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

14/09/14
01 

 QS )1( تداخالت دارویی دکتر سبزواري

خانم دل  *  *
آسود، خانم 

احمدي و آقاي 
صرافان، کمک 

در فرآیند 
 .آموزشی

  تعاملی سخنرانی -
 حل بر مبتنی یادگیري -

 مسئله
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

21/09/14
01 

 QT )2( تداخالت دارویی دکتر سبزواري

خانم دل  *  *
آسود، خانم 

احمدي و آقاي 
صرافان، کمک 

در فرآیند 
  .آموزشی

  تعاملی سخنرانی -
 حل بر مبتنی یادگیري -

 مسئله
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

28/09/14
01 

 QU نویسیداروهاي بدون نسخه و نسخه دکتر سبزواري

  تعاملی سخنرانی - -   
 حل بر مبتنی یادگیري -

 مسئله
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

05/10/14
01 

 QV داروهاي بیهوش کننده عمومی دکتراستاد

 نوروزي، خانم   *
 در کمک

 فرآیند
 آموزشی.

در  دانشجویان از استفاده -
  تدریس

  تعاملی سخنرانی -
 حل بر مبتنی یادگیري -

 مسئله
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

12/10/14
01 

 QW فارماکوویژیالنس زادهدکتر شریف

 

 توضیحات:

 وضیحات بیشتر در این قسمت درج گردد.تدر صورت نیاز به 
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  دانشجو:  یابیارز روش

 
 S: داروشناسی نام درس
 . نمرهزمآ

 سبزواريامید  دکتر آقاي جناب: نام مسئول درس

فعالیت هاي 
 یادگیري

(تکالیف، 
فروم، 

 خودآزمون)

  کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه

سامانه 
 آزمون

 شفاهی/
 عملی

سامانه  کتبی
 آزمون

شفاهی
/ 

 عملی

سامانه  کتبی
 آزمون

شفاه
 ي/

 عملی

 کتبی

 سهم نمره           
    %WP      %SP دکتر سبزواري 

    QPP
% 

 دکتر کبریائی زاده      

    %WP      %SP دکتر عبداللهی 

    %WP      %SP دکتر شریف زاده 

    QPP
% 

 دکتر استاد      

 زمان برگزاري           

 ت:توضیحا

ذکر نمایید. (مواردي چون نمره آزمون، براي هر استاد به صورت جداگانه بندي دقیق ارزشیابی نهایی دانشجو را ها و بارممالكلطفا 
سامانه  ،کتبی، شفاهی/عملیآزمون (نوع برگزاري . پیش بینی شده)حضور و غیاب در کالسهاي آنالین، تکالیف و سایر فعالیتهاي 

 درج شود.اد تاسهر سهم نمره فعالیت هاي مختلف یادگیري مربوط به  وضیحاتت قسمتدر  د.شوبا عالمت * مشخص  آزمون)

  :منابع

 .باشدیم مرتبط يهاتیساوب ینشان و هامقاله ،یتخصص يهاهینشر ،یدرس يهاکتاب شامل منابع
 .Basic and Cilinical Pharmacology, Katzung, last ed :کتب) الف      
 کالسی :مقاالت) ب      
 هاي اطالعاتیها، مقاالت و بانککتاب :شتریب مطالعه يبرا منابع) ج      


